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แนวทางปฏิบัติการดูแลผูป้ ่วยเพื่อป้องกันการเกิด Phlebitis และ Extravasation
โรงพยาบาลอินทร์บุรี
หลอดเลือดด้ำส่วนปลำยอักเสบ พบในผู้ป่วยที่ได้รับยำและสำรน้ำทำง peripheral IV catheter
อำจเกิดขึนระหว่ำงหรือหลังได้รับยำ ท้ำให้เกิดอำกำรปวด บวม แดง ร้อน เห็นเป็นล้ำเส้นเลือด หรือคล้ำได้เส้น
แข็ง มักเกิดบริเวณ proximal และ distal ของ catheter tip ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอำยุและเด็ก ไม่
รู้สึกตัว ได้รับสำรน้ำมีตะกอน สำรน้ำ dextrose หรือ antimicrobials แบ่งตำมสำเหตุกำรเกิดได้ 3 ประเภท
คือ
1. Chemical phlebitis เกิดจำกยำฉีด สำรน้ำ หรือน้ำยำฆ่ำเชือที่ใช้เช็ดผิวหนัง
2. Mechanical phlebitis เกิดจำกอุปกรณ์เข็มหรือขันตอนกำรใส่ catheter
3. Bacterial phlebitis เกอดจำกกำรติดเชือแบคทีเรีย
ยำฉีดทีใ่ ห้ทำงหลอดเลือดด้ำเป็นสำเหตุหนึ่งของ chemical phlebitis โดยเกิดจำกกำรบริหำรยำ
ที่ไม่เหมำะสม ค่ำ pH หรือ osmolarity เกินช่วงที่รับได้ของหลอดเลือดด้ำและคุณสมบัติยำที่เป็นพิษต่อเซลล์
หลอดเลือดด้ำโดยตรง
pH
pH ในเลือดมีค่ำเป็นกลำง คือ 7.4 หรืออยู่ในช่วง 7.35-7.45 กำรเปลี่ยนแปลงของ pH ในเลือดจน
ต่้ำกว่ำ 6.7 หรือสูงกว่ำ 7.7 จะกระทบส่งผลกระทบต่อชีวิต ควำมเสียหำยของหลอดเลือดเกิดได้ทังจำก pH
ที่ต่้ำหรือสูงเกินช่วงที่เซลล์รับได้และระยะเวลำที่เซลล์สัมผัสกับ pH นัน จำกกำรศึกษำพบว่ำ pH 2.3 และ
11 สำมำรถท้ำลำยเซลล์ผนังหลอดเลือดได้ทันทีเมื่อสัมผัส และ pH ที่ใกล้เคียง 7.4 ท้ำลำยเซลล์น้อยสุด
Osmolarity
Osmolarity ในเลือดมีค่ำ 290 mOsm/L หรืออยู่ในช่วง 285-310 mOsm/L สำรละลำยที่มี
osmolarity สูงกว่ำ 375 mOsm/L เรียกว่ำ hypertonic เมื่อเข้ำหลอดเลือดด้ำ จะเกิดกำรดึงน้ำจำกผนัง
เซลล์หลอดเลือดและเม็ดเลือดออกไปท้ำให้เซลล์ขำดน้ำเหี่ยวลง และเกิดกำรตำยของเซลล์ในที่สุด
การเลือกตาแหน่งที่ให้ยาการบริหารยา
กำรบริหำรยำที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิด Phlebitis and Extravasation หำกสำมำรถเลือกเส้นเลือดได้
ควรเลือกเส้นเลือดด้ำที่เหมำะสม ตำมล้ำดับดังนี
1. เส้นเลือดด้ำขนำดใหญ่ที่แขน หรือขำ
2. เส้นเลือดด้ำที่มือและแขน หลีกเลี่ยงเส้นเลือดที่ข้อมือ ข้อเท้ำ บริเวณใกล้ข้อต่อ ที่มีกำรเคลื่อนไหว
3. หำกไม่สำมำรถหำเส้นเลือดด้ำได้ หรือเป็นเส้นเลือดด้ำที่มีขนำดเล็กมำก เช่น ที่นิว ให้รำยงำนแพทย์
4. ตรวจสอบหลอดเลือดและบริเวณที่แทงเข็ม ก่อนให้ยาทุกครั้ง
4.1 ต้องไม่มีบวม แดง อักเสบ
4.2 ประเมินหลอดเลือด โดยดูดเลือดแล้วต้องมีเลือดไหลย้อนกลับ จึงค่อย Flush NSS ก่อนให้ยำ
10 – 20 ml กรณีที่เป็นยำที่มีผลควำมดันโลหิต ให้สังเกตบริเวณที่แทงเข็มเท่ำนัน ไม่ต้องดูด
เลือดกลับเข้ำไปใน Syringe
5. ตรวจสอบวิธีกำรบริหำรยำ
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6. กำรฉีดยำ Vesicant แบบ IV bolus ควรฉีดผ่ำนหลอดเลือดด้ำ บริเวณข้อพับแขน ไม่ควรให้บริเวณ
นิวหรือมือ กำรฉีดยำแบบ IV bolus ให้ฉีดช้ำๆ อย่ำงน้อย 10 นำที หรือ drip อย่ำงน้อย 30 นำที
7. ควรฉีดยำที่มีควำมเข้มข้นสูงหรือระคำยเนือเยื่อมำกเป็นอันดับแรก
8. ควรหลีกเลี่ยงกำรให้ยำที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิด extravasation หรือยำกลุ่ม vesicant drugs หลำย
ตัวในเวลำเดียวกัน
9. สังเกตบริเวณที่แทงเข็ม ทุก 1 – 2 ชั่วโมง พร้อมลงบันทึกในแบบฟอร์มของโรงพยำบำลอินทร์บุรี
ให้รำยงำนแพทย์ เมื่อพบ Phlebitis และ Extravasation
10. ให้ค้ำแนะน้ำผู้ป่วยถึงอำกำรข้ำงเคียงที่อำจเกิดขึนจำกกำรฉีดยำ หำกเกิดอำกำรดังกล่ำวให้รีบแจ้ง
เจ้ำหน้ำที่ทันที
การเปลี่ยนสาย IV fluid
1. IVF continuous
2. Parenteral nutrition without fat
3. Parenteral nutrition with fat
4. Intermittent drug
5. Blood and blood product
6. Propofol

ทุก 96 ชั่วโมง
ทุก 96 ชั่วโมง
ทุก 24 ชั่วโมง
ทุก 24 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง/unit/dose
ทุก 12 ชั่วโมง

Phlebitis Grading
Grade 0 = ไม่มีอำกำร
Grade 1 = บริเวณที่แทงเข็มแดง อำจมีหรือไม่มีอำกำรปวดร่วมด้วยก็ได้
Grade 2 = บริเวณที่แทงเข็มแดง มีอำกำรปวดร่วมด้วยก็ได้
Grade 3 = บริเวณที่แทงเข็มแดง มีอำกำรปวดร่วมกับอำกำรบวมหรือคล้ำได้เป็นเส้นแข็งยำว
น้อยกว่ำ 1 นิว
Grade 4 = บริเวณที่แทงเข็มแดง มีอำกำรปวดร่วมกับอำกำรบวมหรือคล้ำได้เป็นเส้นแข็งยำว
มำกกว่ำ 1 นิวขึนไป และมีหนองออกมำจำกบริเวณที่แทงเข็ม
การจัดการเมื่อเกิด Phlebitis
1. หยุดกำรให้สำรน้ำ
2. ประเมินต้ำแหน่งที่ให้สำรน้ำต่ออีก 48 ชั่วโมง หลังหยุดกำรให้สำรน้ำ
3. บันทึกข้อมูล ประเมิน หำสำเหตุของกำรเกิด โดยประเมินจำก Technical, Chemical and
Bacterial
4. ประคบเย็นหรือร้อน ตำมชนิดของยำ/สำรน้ำที่ได้รับ
5. ประคบอย่ำงน้อย 20 นำที วันละ 3-4 ครัง เป็นเวลำ 1 – 2 วัน
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รายการยาที่มีความเสี่ยงเกิดหลอดเลือดดาอักเสบ (Phlebitis) ของโรงพยาบาลอินทร์บุรี
ชิ่อยา

ปัจจัยที่มีผลต่อ
Phlebitis

50% Magnesium sulfate
20% Manitol
7.5% Sodium bicarbonate
(0.9 mEq/mL)
3% Sodium chloride
(0.513 mEq/mL)
Acyclovir
Adrenaline

4,060 mOsm/L
1.100 mOsm/L
1,790 mOsm/L

Amikacin
Amiodarone
Co-trimoxazole (TMP/SMZ)
Ciprofloxacin
Diazepam (10 mg/2 mL)
Digoxin (0.5 mg/2 mL)
Dobutamine
Dopamine
Gentamicin

Route of
administration
IV push IV infusion




*


Dilution and administration
Diluent
D5W, NSS, SWI
D5W, NSS, SWI

Concentration
≤ 20%
-

1,027 mOsm/L





-

-

pH 11
pH 2.2-5







NSS
D5W, NSS

pH 3.5-5
pH 4.08
pH 9.5-10.5
pH 3.5-4.6
7,775 mOsm/L
7,000 mOsm/L
pH 2.5-5.5
pH 2.5-5
pH 3.5-5


**


















D5W, NSS, LRS
D5W
D5W
D5W, NSS
D5W, NSS, SWI
D5W, NSS
D5W, NSS
D5W, NSS

≤10mg/mL
4 mcg/mL หรือ
0.01 mg/mL
0.25-5 mg/mL
≤ 2 mg/mL
1 amp : 75-125 mL
1-2 mg/mL
5 mg/mL
Dilute ≥ 4 เท่า
< 5 mg/mL
< 3.2 mg/mL
< 150 mg in 50 mL
> 150 mg in 100 mL

Rate
push ≤150 mg/min, infusion 2-4 g/hr
30-60 min
> 4-8 hr
ไม่เกิน 50 mEq/hr
1 mEq/kg/hr preferred central line
≥ 1 hr
0.05-2 mcg/kg/min หรือ
2-10 mcg/min
30-60 min
push > 10 min, infusion > 2 h
60-90 min
> 60 min
< 5 mg/min
> 5 min
0.5-40 mcg/kg/min
1-20 mcg/kg/min
30-120 min
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ชิ่อยา
Lincomycin
Midazolam
Morphine
Naloxone
Nicardipine
Norepinephrine
Omeprazole
Ondansetron
Pantoprazole
Phenobarbitol (200 mg/ml)
Phenytoin (250 mg/5 mL)
Potassium chloride
(20 mEq/20 mL)
Pethidine
Vancomycin
* เฉพาะกรณี cardiac arrest

ปัจจัยที่มีผลต่อ
Phlebitis

Route of
administration
IV push IV infusion

















Dilution and administration

pH 9-10.5
pH 9.2-10.2 และ
10,800 mOsm/L
pH 10-12.3 และ
9,740 mOsm/L
4,000 mOsm/L






NSS
D5W, NSS

≤ 4 mg/mL
< 2 mg/mL

Rate
>1h
1-10 mg/h
push > 5 min, infusion 8-10 mg/hr
IV push > 30 sec
2-10 mcg/kg/min
0.01-3 mcg/kg/min
2-5 min, 8 mg/min
IV push > 2-5 min
IV infusion > 15-30 min
> 2 min
< 60 mg/min





NSS

≤ 10 mg/mL

< 50 mg/min





D5W, NSS

< 100 mEq/L

< 10 mEq/h

pH 3.5-6
pH 2.5-4.5







D5W, NSS
D5W, NSS, LRS

pH 3.5-5
pH 2.9-3.7
pH 2.5-6.5
pH 3-4
pH 3.5
pH 3-4.5
pH 9-10.5
pH 3-3.4

Diluent
D5W, NSS
D5W, NSS, RLS
D5W, NSS, SWI
D5W, NSS
D5W, NSS
D5W, D5S
NSS
D5W, NSS

Concentration
300 mg in 100 mL
1 mg/mL
0.1-1 mg/mL
0.04 mg/mL
0.1-0.2 mg/mL
16-32 mcg/mL
≤ 7 mg/mL
2 mg/mL

≤ 10 mg/mL
< 5 mg/mL
จ้ากัดน้า < 10 mg/mL
** เฉพาะกรณี pulseless ventricular tachycardia / Ventricular fibrillation

> 5 min
≤ 10 mg/min หรือ
> 60 min
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แนวทางปฏิบัติการดูแลผูป้ ่วยเมื่อเกิด Infiltration
Infiltration หมำยถึง กำรรั่วซึมของยำหรือสำรน้ำออกนอกหลอดเลือดด้ำโดยรอบ
เป็นยำกลุ่ม non vesicant drugs
Infiltration and Extravasation Grading
Grade 0 = ไม่มีอำกำร
Grade 1 ผิวหนังซีด เย็น บวม < 1 นิว ปวดหรือไม่ปวดก็ได้
Grade 2 ผิวหนังซีด เย็น บวม < 1 - 6 นิว ปวดหรือไม่ปวดก็ได้
Grade 3 ผิวหนังซีดใส เย็น บวม > 6 นิว ปวดระดับน้อยถึงปำนกลำง อำจมีอำกำรชำ
Grade 4 ผิวหนังซีดใส เย็น บวม > 6 นิว บวมกดบุ๋ม กำรไหลเวียนเลือดผิดปกติ
ปวดระดับปำนกลำงถึงรุนแรง มีอำกำรตำมลักษณะของยำหรือสำรน้ำที่รั่ว
ออกนอกเส้นเลือด
การจัดการเมื่อเกิด Infiltration
1. ถอดเข็มออก กดหยุดเลือด
2. ยกต้ำแหน่งที่เกิด Infiltration ให้สูง ประคบร้อนหรือเย็นตำมชนิดของยำ หรือสำรน้ำ

แนวทางปฏิบัติการดูแลผูป้ ่วยเมื่อเกิด Extravasation
Extravasation หมำยถึง ภำวะที่ยำหรือสำรน้ำรั่วออกนอกเส้นเลือดด้ำ จำกกำรบริหำรยำ โดยที่ยำหรือ
สำรน้ำมีฤทธิ์ท้ำลำยเนือเยื่อบริเวณที่ได้รับยำ (vesicant drugs)
การจัดการเมื่อเกิด Extravasation
1. หยุดให้ยำทันที ถอดอุปกรณ์ในกำรฉีดยำออก
2. พยำยำมดูดยำออกมำประมำณ 10 ml หรือให้มำกที่สุด
3. ท้ำเครื่องหมำยบนต้ำแหน่งที่เกิดควำมเสี่ยหำย เพื่อให้ทรำบยำรั่วออกนอกหลอดเลือดในบริเวณ
ใด ก่อนดึงเข็มออก
4. ดึงเข็มออก หลีกเลี่ยงกำรกดลงบนต้ำแหน่งที่เกิด Extravasation และหลีกเลี่ยงกำรให้สำรน้ำ
เพื่อเจือจำง เพรำะอำจท้ำให้ยำแพร่กระจำยไปท้ำลำยเนือเยื่อบริเวณอื่นๆ
5. รำยงำนแพทย์
6. ประคบเย็นหรือร้อน ตำมชนิดของยำ/สำรน้ำที่ได้รับ ประคบอย่ำงน้อย 20 นำที วันละ 3-4 ครัง
เป็นเวลำ 1 – 2 วัน
7. ยกบริเวณที่เกิดให้สูงขึนเพื่อลดบวม
8. ติดตำมประเมินผลกำรรักษำ ภำยใน 72 ชั่วโมง extravasation ที่รุนแรง หำกปวดแดงนำนเกิน
72 ชั่วโมง ควรปรึกษำศัลยแพทย์ อำจตัดเนือเยื่อที่ถูกท้ำลำยออกไป
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คาแนะนาในการประคบร้อนหรือเย็น
ประเภท
Vesicants

Irritants

รำยกำรยำ
Acyclovir
Amphotericin B
Cefotaxime
Diazepam
Digoxin
Aminophylline
Calcium Chloride
Calcium Gluconate
Hypertonic NaCl solution >5%
Parenteral nutrition
Phenytoin
Potassium Chloride (>40 mmols/L)
Sodium bicarbonate
Amiodarone
Phenobarbital
Vancomycin
Adrenaline
Dobutamine
Dopamine
Norepinephrine

กำรประคบ
เย็น
เย็น
เย็น
เย็น
เย็น
ร้อน
ร้อน
ร้อน
ร้อน
ร้อน
ร้อน
ร้อน
ร้อน
เย็น
เย็น
เย็น
ร้อน
ร้อน
ร้อน
ร้อน
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